Wniosek o przyjęcie
do Katolickiej Szkoły Podstawowej Księży Michalitów
im. bł. Ks. Bronisława Markiewicza
w Krośnie

.........................................................................
(imię i nazwisko kandydata)
..........................................................................
(adres zamieszkania)
..........................................................................
(nr telefonu rodziców/opiekunów prawnych)

Proszę o przyjęcie mojego dziecka do klasy …………………….. Katolickiej Szkoły Podstawowej
Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie w roku szkolnym 2020/2021.

Wybieram drugi język obcy nowożytny: /proszę zaznaczyć wybór x/

język niemiecki

język francuski

data i podpis rodziców (prawnych opiekunów)
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Kwestionariusz osobowy kandydata do szkoły podstawowej
/wypełnić drukowanymi literami/

Dane osobowe kandydata:
Nazwisko
Imiona
Data i miejsce urodzenia
PESEL

Adres zamieszkania kandydata:
Kod Pocztowy, Miejscowość
Ulica, nr domu

Adres zameldowania kandydata:
Kod Pocztowy, Miejscowość
Ulica, nr domu

Dane rodziców:
Matki:
Imię
Nazwisko
Nazwisko panieńskie
Kod Pocztowy, Miejscowość
Ulica, nr domu
Nr telefonu kontaktowego
Adres e-mail:
Ojca:
Imię
Nazwisko
Kod Pocztowy, Miejscowość
Ulica, nr domu
Nr telefonu kontaktowego
Adres e-mail:

Szkoła podstawowa obwodowa:
Nazwa
Kod Pocztowy, Miejscowość
Ulica / Numer lokalu
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ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2018, poz. 1000 ) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL )

Ja/My*, niżej podpisany/a/i* jako posiadający nieograniczoną władzę rodzicielską ojciec/matka/
opiekun prawny* małoletniej/małoletniego*
............................................................................................................................................
Imiona i nazwisko dziecka
niniejszym wyrażam nieograniczoną czasowo zgodę na:
1. przetwarzanie przez Katolicką Szkołę Podstawową Księży Michalitów im. ks. Bronisława
Markiewicza w Krośnie, ul. Wojska Polskiego 28 z siedzibą; ul. Grodzka 6 (dalej: Szkoła) danych
osobowych małoletniego/małoletniej obejmujących: imiona, nazwisko, adres zamieszkania, datę
i miejsce urodzenia, klasę, numer legitymacji szkolnej, nr PESEL, wizerunek, osiągnięcia,
informacje o przynależności wyznaniowej (dalej: „Dane osobowe małoletniego"), w celach
związanych z szeroko rozumianą działalnością Szkoły (także wykraczającą poza działalność
dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), w tym w celach związanych z organizowaniem
i przeprowadzaniem przez Szkołę wszelkiego rodzaju imprez, wyjazdów (w tym wakacyjnych)
i uroczystości, dla dokumentowania i utrwalania wydarzeń z życia Szkoły z udziałem
małoletniego/małoletniej, informowania osób trzecich o działalności Szkoły, a także dla promocji
Szkoły;
2. przetwarzanie przez Szkołę moich danych osobowych, obejmujących imiona, nazwisko, adres
zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mail, wizerunek (dalej: „Dane
osobowe rodzica/opiekuna prawnego") w celach związanych z identyfikacją mojej osoby,
kontaktów ze mną, w tym prowadzenia przez Szkołę korespondencji we wszelkich sprawach
dotyczących małoletniego/małoletniej, gromadzenia i zabezpieczenia pochodzących ode mnie
oświadczeń woli dotyczących małoletniego/małoletniej związanych w jakikolwiek sposób
z działalnością statutową Szkoły (m.in. Rada Rodziców), a także w celach związanych
z dokumentowaniem i utrwalaniem wydarzeń z moim udziałem w charakterze rodzica/opiekuna
prawnego małoletniego/małoletniej, jako ucznia Szkoły oraz dla promocji działalności Szkoły.
Oświadczam jednocześnie, iż:
1. podaję Dane osobowe małoletniego oraz Dane osobowe rodzica (opiekuna prawnego) dobrowolnie,
2. zostałem/am poinformowany/a o prawie dostępu do Danych osobowych małoletniego oraz Danych
osobowych rodzica/opiekuna prawnego,
3. zostałem/am poinformowany/a o prawie do odwołania lub zmiany mojej zgody w każdym czasie,
4. zostałem/am poinformowany/a, że Dane osobowe małoletniego oraz Dane osobowe rodzica/opiekuna
prawnego nie będą przetwarzane przez Szkołę w żadnym innym celu niż wskazany powyżej.
Imię i nazwisko (ojciec) ..................................................

Podpis …………………………………..

Imię i nazwisko (matka) ..................................................

Podpis …………………………………..

Miejscowość, data:........................................

* Niepotrzebne skreślić
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Załącznik do „Prawnych i finansowych warunków pobierania nauki
w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów
im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie

Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
Jako rodzic (opiekun prawny)* mojego syna/córki (podopiecznego/podopiecznej)* deklaruję wolę
poddania wyżej wymienionego/wymienionej programowi nauczania i wychowania w Katolickiej Szkole
Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie.

Oświadczam, co następuje:
•

Potwierdzam otrzymanie dokumentu „Prawne i finansowe warunki pobierania nauki
w Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie”.

•

Zapoznałem(am) się z treścią dokumentu „Prawne i finansowe warunki pobierania nauki
Katolickiej Szkole Podstawowej Księży Michalitów w im. ks. Bronisława Markiewicza w Krośnie

•

Jestem świadomy(a), przyjęcia syna/córki podopiecznego/podopiecznej w poczet uczniów KSP
i zobowiązuję się do opłacania czesnego przez cały czas uczęszczania ucznia do szkoły.

•

Przyjmuję do wiadomości, że komunikaty dyrektora szkoły w sprawie aktualnie obowiązującej
wysokości czesnego wydane na podstawie Art. 5 pkt. 1-3 „Prawnych i finansowych warunków...”
i w granicach tam określonych mają moc dwustronnie podpisanej umowy.

•

Jednocześnie oświadczam, że w przypadku przyjęcia mego dziecka w poczet uczniów szkoły,
przyjmuję
do
wiadomości
i
zobowiązuję
się
respektować
przepisy
zawarte
w szkolnym Statucie oraz regulaminach stanowiących jego załączniki.

data i podpis rodziców (opiekunów prawnych)

* Niepotrzebne skreślić
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